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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení ze 4. schůze v roce 2022, 
konané v mimořádném termínu 28. února 2022 

 
Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
1071 ONI   23.04. 
570  ONI   23.04.  
151 ONI   23.04. 
165 ONI   30.04. 
263 ONI   30.04. 
427 OIT   31.05. 
499 ONI   31.05.  
827 ONI   31.08. 
   

373 ONI   31.08. 
752 ONI   17.09. 
1033  OŠKaS  31.10. 
1116 ONI   01.12. 
123 KKCR   31.12. 
1061 ONI   31.12. 
938 ONI   31.12.  
1064 ONI   31.12. 
 
 

Trvalá usnesení č.:  
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 

1376 MěP  kontroly v sídlišti Za Chlumem – injekční stříkačky 

1377 Taj. (OSVaZ)  kontroly bytů 

763  MTSB  kontrola technického stavu dopravního značení 

128 MěP  kontrola parkujících vozidel v ul. Pražská 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. schvaluje 
 
223  
Rozpočtové opatření 27/2022 – přesun finančních prostředků v celkové výši 100.000 Kč 
z rezervy Rady města Bílina na finanční dary:  
a) partnerskému městu Novovolynsk ve výši 20.000 Kč na zajištění činností a materiálních 

potřeb města souvisejících s válkou na Ukrajině,  
b) Velvyslanectví Ukrajiny v ČR ve výši 20.000 Kč na pořízení vojenského materiálu 

pro ukrajinskou armádu a domobranu,  
c) obecně prospěšné organizaci Člověk v tísni ve výši 20.000 Kč na sbírku SOS Ukrajina,  
d) Charitě Česká republika, církevní právnická osoba, ve výši 20.000 Kč na sbírku charita 

pro Ukrajinu,  
e) spolku Český červený kříž ve výši 20.000 Kč na veřejnou sbírku na pomoc Ukrajině. 
 
224  
Poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, který bude poukázán partnerskému městu 
Novovolynsk, na zajištění činností a materiálních potřeb města Novovolynsk souvisejících 
s válkou na Ukrajině. Finanční dar bude poskytnut z rezervy rady města. Podpisem darovací 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
225  
Poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, který bude poukázán Velvyslanectví Ukrajiny 
v České republice, na pořízení vojenského materiálu pro ukrajinskou armádu a domobranu. 
Finanční dar bude poskytnut z rezervy rady města. Podpisem darovací smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
226  
Poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, který bude poukázán Člověku v tísni, o. p. s., 
sbírka SOS Ukrajina, na zajištění základních životních potřeb lidem zasažených válkou 
na Ukrajině. Finanční dar bude poskytnut z rezervy rady města. Podpisem darovací smlouvy 
pověřuje starostku města. 
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227 
Poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, který bude poukázán Charitě České republiky, 
sbírka charita pro Ukrajinu, na zajištění základních životních potřeb lidem zasažených válkou 
na Ukrajině. Finanční dar bude poskytnut z rezervy rady města. Podpisem darovací smlouvy 
pověřuje starostku města. 

228 
Poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, který bude poukázán Českému červenému 
kříži, veřejná sbírka na pomoc Ukrajině, na zajištění zdravotní péče a zdravotnického 
materiálu pro Ukrajinu zasaženou válkou. Finanční dar bude poskytnut z rezervy rady města. 
Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostku města. 

229 
Smlouvu o nájmu bytu č. 15 o velikosti 1+2, ul. Sídliště Za Chlumem 753, Bílina, s      
                    , na dobu určitou jednoho roku s tím, že veškeré náklady na opravu 
bytu si hradí nájemce sám bez kompenzace nájemného. 

II. souhlasí 

230 
Aby sběrným místem pro materiální pomoc Ukrajině byla multifunkční přístavba domů se 
soustředěnou pečovatelskou službou a Klub důchodců I. 

III. vyjadřuje 

231 
Solidaritu Ukrajině a jejímu lidu, což projevila mj. i vyvěšením státní vlajky Ukrajiny 
na budově úřadu. 

IV. odsuzuje 

232 
Vojenskou agresi Ruské federace vůči Ukrajině. 

V. deklaruje 

233 
Svoji připravenost spolupracovat v rámci krizového řízení České republiky na řešení 
migrační krize, a to jak administrativně a finančně, tak při vyhledávání a poskytování 
vhodných objektů pro ubytování ukrajinských migrantů, zajištění kroků k integraci do české 
společnosti například zajištěním jazykových kurzů, pomoc při zajištění zaměstnání, zajištění 
zdravotního pojištění a lékařské péče. 

VI. rozhodla 

234 
Vyloučit ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění havarijního stavu 
budovy lázní Kyselka, Bílina – část č. 1 – Odstranění nevhodných povrchů uvnitř hlavní 
lázeňské budovy a ochrana historických dveřních křídel – II.“ účastníka VIJA STAVBY, s. r. 
o., Brňany 124, Brňany, dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ. Dále vyloučit účastníka Agrotree, s. 
r. o., Samota 1254, Dobřany a účastníka Weld-repairs, s. r. o., Černokostelecká 1806/123, 
Praha, dle § 48 odst. 2 písm. b). 



Usnesení rady města z 28.02.2022   3 
 

 

 

235  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění havarijního stavu budovy lázní Kyselka, 
Bílina – část č. 1 – Odstranění nevhodných povrchů uvnitř hlavní lázeňské budovy a ochrana 
historických dveřních křídel – II.“ je nabídka společnosti VOBAS, s. r. o., Prokopa Holého 
2005, Most. Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 
 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
236  
Rozpočtové opatření 28/2022 – přesun finančních prostředků v celkové výši 3.000.000 Kč 
z přebytku hospodaření minulých let na finanční dary:  
a) partnerskému městu Novovolynsk ve výši 1.500.000 Kč na zajištění činností materiálních 

potřeb města souvisejících s válkou na Ukrajině,  
b) Velvyslanectví Ukrajiny v ČR ve výši 1.500.000 Kč na pořízení vojenského materiálu 

pro ukrajinskou armádu a domobranu. 
 
237  
Poskytnutí finančního daru ve výši 1.500.000 Kč, který bude poukázán partnerskému městu 
Novovolynsk, na zajištění činností a materiálních potřeb města Novovolynsk souvisejících 
s válkou na Ukrajině. Podpisem darovací smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
238  
Poskytnutí finančního daru ve výši 1.500.000 Kč, který bude poukázán Velvyslanectví 
Ukrajiny v České republice, na pořízení vojenského materiálu pro ukrajinskou armádu 
a domobranu. Podpisem darovací smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.  
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 
 
 


